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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,845.80-1,857.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มเลก็น้อย 2.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ท่ีเฟด
อาจไม่จ าเป็นต้องคมุเข้มนโยบายการเงินอย่างแขง็กร้าว หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนีส้ง่สญัญาณชะลอตวัลง สง่ผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 25 เม.ย. 
ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากส านกังานสถิตแิหง่ชาติจีน (NBS) เผยแม้ว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้สู่ระดบั 49.6 และดชันี PMI ภาคบริการ เพิ่มขึน้แตะ
ระดบั 47.8 อย่างไรก็ดี ดชันีท่ีอยู่ต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่ายงัคงอยู่ในภาวะหดตวั ประกอบกบัการเร่งตวัขึน้ของอตัราเงินเฟ้อทัง้ยูโรโซน ฝร่ังเศส และอิตาลี เช่นเดียวกบัทางเยอรมนีท่ีได้ประกาศไป
เม่ือวานนี ้อย่างไรก็ตามด้าน นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึง่ในคณะผู้ว่าการเฟด กลา่วว่าจ าเป็นต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงขึน้และรวดเร็วมากขึน้ หากอตัราเงินเฟ้อยงัไม่มี
แนวโน้มชะลอตวัลง พร้อมแนะน าให้เตรียมพร้อมท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุทกุๆ ครัง้จนกว่าเงินเฟ้อจะควบคมุได้ ประเดน็ดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ตดิตาม
ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกและดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 
1,858-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในการเปิดสถานะขาย ขณะท่ีการเข้าซือ้คืนสามารถรอการอ่อนตวัลงจนราคาสามารถทรงตวัเหนือแนวรับซึง่จะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้ภายในกรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
31-05-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,855.50 1,850.11 -5.39 -0.29 

Spot Silver ($) 21.97 21.82 -0.15 -0.68 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,110 30,090 -20 -0.07 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,070 30,160 90 0.30 

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.20 1,852.40 -7.80 -0.42 

Silver Futures (SVFM22)  22.15 21.85 -0.30 -1.35 

ดชันดีอลลาร ์ 101.37 101.71 0.35 0.34 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,836   1,818  1,803 

        1,869   1,884  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองค าเกิดแรงขายเพิ่มขึน้จนราคาเร่ิมอ่อนตัวลง
หลังจากที่ดีดตัวขึน้มา เบือ้งต้นมีแนวต้านระยะสัน้ที่  1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินวา่จะเกิดแรงขายกดดนัมาเข้าใกล้ 1,841-
1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับดังกล่าวได้หลาย
ชัว่โมง มีแนวโน้มขึน้ทดสอบโซนแนวต้านอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,841-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวณ 1,858-1,869 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  (ตดัขาดทนุหากยืน 1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) รอราคาอ่อนตวั
ลงให้พิจารณาบริเวณ 1,841-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นจุดปิดสถานะขายท า
ก าไร แต่หากหลุดโซนดังกล่าวแนะน าให้ชะลอการปิดสถานะขายไปที่โซนแนวรับ 
1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ วติกเงนิเฟ้อเยอรมนีพุ่ง หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากตวัเลขเงินเฟ้อในเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่อนัดับหนึ่งของยุโรป ปรับขึน้มากกว่าคาด ขณะท่ีความหวัน่วิตกเก่ียวกับการปรับตวัขึน้ ของต้นทุนพลงังาน เน่ืองจากราคาน า้มนัดิบพุ่งขึน้ หลังยุโรป
ประกาศลดการน าเข้าน า้มนัส่วนใหญ่จากรัสเซีย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 446.02 จุด ลดลง 0.55 จุด หรือ -0.12% ส่วนดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 14,513.34 จดุ ลดลง 62.64 จดุ หรือ -0.43% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,539.86 จดุ ลดลง 22.53 จดุ หรือ -0.34% 

 (+) CPI ยูโรโซนคาดพุ่งแตะ 8.1% / เงินเฟ้อฝร่ังเศสพุ่งท านิวไฮแตะ 5.8% ส านักงานสถิติสหภาพยุโรป หรือ Eurostat รายงานคาดการณ์ดชันีราคา
ผู้บริโภค (CPI Flash Estimate) หรือตวัเลขเงินเฟ้อรายปี อยู่ท่ี 8.1% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้จาก 7.4% ในเดือนเม.ย. จากปัญหาหลกัราคาพลงังานท่ีปรับสงูขึน้
ต่อเน่ือง และราคาอาหารเป็นปัจจัยรองลงมา ส่วนด้านส านักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส ( INSEE) เปิดเผยข้อมูลดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) รอบ 12 เดือน อยู่ท่ี 
5.8% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้จากระดบั 5.4% ในเดือนเม.ย. ซึ่งท าสถิติสงูสดุนบัตัง้แต่ฝรั่งเศสเร่ิมใช้วิธีของ EU ค านวณอตัราเงินเฟ้อในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่ง
สร้างแรงกดดนัตอ่ประธานาธิบดีเอม็มานเูอล มาครง ก่อนการเลือกตัง้สภานิติบญัญติัในเดือนมิ.ย. 

 (+) นายกฯนิวซีแลนด์เตรียมหารือ "ไบเดน" หนุนสหรัฐมีส่วนร่วมในอินโด -แปซิฟิก นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เตรียมเข้าพบ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนสหรัฐท่ีท าเนียบขาววนันี ้(31 พ.ค.) คาดว่า จะหารือเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของสหรัฐในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก หลงัจากท่ีเมื่อช่วงไม่ก่ี
สปัดาห์ท่ีผา่นมา นิวซีแลนด์แสดงความกงัวลถึงการแผข่ยายอ านาจของจีนในภูมิภาค หลงัจีนลงนามในสนธิสญัญาความมัน่คงกบัหมูเ่กาะโซโลมอน โดยจีนนัน้
พยายามขยายอิทธิพลออกไป ขณะท่ีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเองนัน้ก็เดินทางเยือนตองกาอยู่ในตอนนีต้ามแผนการเยือนภมูิภาค 

 (+) จีนจีข้้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสอบปมกราดยิงในสหรัฐ เบี่ยงประเด็นซินเจียง  จีนเรียกร้องให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติสอบสวนเหตกุราดยิงในสหรัฐ ซึง่เป็นความพยายามอย่างชดัเจนท่ีจะเปลี่ยนจดุสนใจจากเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชนของจีนในภูมิภาคซินเจียง
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน หนังสือพิมพ์โกลบอล ไทม์สได้ให้ค าแนะน าดงักล่าวในบทบรรณาธิการวนันี ้(31 พ.ค.) หลงัจากท่ีนายจ้าว ลี่เจียน โฆษก
กระทรวงการตา่งประเทศจีน กลา่วในการบรรยายท่ีกรุงปักก่ิงวา่ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนษุยชนควรจดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาท่ีสหรัฐเผชิญอยู่  

 (+) การผลิต-บริโภค-ลงทุนของเกาหลีใต้หดตัวลงพร้อมกันครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี ส านกังานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอตุสาหกรรม การ
บริโภค และการลงทุนในเดือนเม.ย. ปรับตวัลงพร้อมกนัเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งส่งสญัญาณถึงการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจท่ียงัคงอ่อนแอ รายงานระบุว่า 
การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. ลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ซึง่เป็นข้อมลูท่ีสะท้อนถึงการอปุโภคบริโภคในภาคเอกชน ปรับตวั
ลง 0.2% ซึง่ลดลงเป็นเดือนท่ี 2 ติดตอ่กนั การลงทนุด้านสิ่งอ านวยความสะดวกลดลง 7.5% ในเดือนเม.ย. โดยลดลงเป็นเดือนท่ี 3 ติดตอ่กนั เน่ืองจากบริษัทซึ่ง
น าโดยผู้ผลิตชิป ได้ชะลอการลงทนุ ท่ามกลางห่วงโซอ่ปุทานท่ีหยดุชะงกัทัว่โลกและราคาวตัถดิุบท่ีสงูขึน้ 

 (-) ผลส ารวจชีช้าวอเมริกันหนุนคว ่าบาตรรัสเซียน้อยลง หลังกระทบเศรษฐกจิ ส านกัขา่วซินหวัรายงานวา่ ผลส ารวจจากส านกัขา่วเอพี-ศนูย์วิจยักิจการ
สาธารณะนอร์กเมื่อไม่นานนี ้เปิดเผยวา่ชาวอเมริกนัท่ีสนบัสนุนมาตรการลงโทษรัสเซีย กรณีความขดัแย้งกบัยูเครนมีจ านวนน้อยลง หากการ ลงโทษดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ รายงานระบวุ่า ผลส ารวจชีใ้ห้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสดัส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความส าคญัต่ อการคว ่า
บาตร โดยปัจจุบนั 45% ของผู้ ใหญ่ในสหรัฐกล่าวว่า ความส าคญัอนัดบัแรกของประเทศควรเป็นการคว ่าบาตรรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสดุ ซึ่งลดลงจาก
ระดบั 55% เมื่อเทียบกบัเดือนมี.ค. 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากปัจจัยอัตราดอกเบีย้  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เล็กน้อยบริเวณกรอบล่าง 128 เยน โดยนักลงทุนได้เข้าซือ้เงิน
ดอลลาร์เพราะคาดการณ์กนัว่า อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่วงห่างมากขึน้ หลงัผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้ ส านกัขา่วเกียวโด
รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 128.14-128.17 เยน เทียบกับ 127.60-127.70 เยนเมื่อเวลา 16.00 น.ท่ีตลาดลอนดอน และ 
127.35-127.37 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. เมื่อวานนี ้ตลาดเงินสหรัฐปิดท าการเมื่อวานนีเ้น่ืองในวนัหยดุ 

 (-) เซ่ียงไฮ้ไฟเขียวปชช.ในพืน้ที่เสี่ยงต ่ากลับไปท างานได้ตัง้แต่ 1 มิ.ย.นี ้นางซง่ หมิง รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยในวนันี ้(31 พ.ค.) วา่ เซี่ยง
ไฮ้จะปรับมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่ภาวะปกติตัง้แตว่นัพธุนี ้(1 มิ.ย.) เป็นต้นไป และจะอนญุาตให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้ากลบัมา
เปิดด าเนินการได้ตามปกติ รวมทัง้อนุญาตให้ประชาชนในพืน้ท่ีเสี่ยงต ่า ( low-risk areas) สามารถกลบัไปท างานได้ นอกจากนี ้เซี่ยงไฮ้จะอนุญาตให้รถไฟ
กลบัมาให้บริการตามปกติ และจะปรับเพิ่มจ านวนเท่ียวบินภายในประเทศ รวมถึงจะปรับอตัราการขนสง่ผู้โดยสาร (Load Factor) ด้วย  

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)  
 

- - 

วนัองัคารท่ี 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.1%** 7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหว้บ๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   210K 210K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน  
 

0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


